Belangrijke data
24 september
25 september
26 september
1 & 4 oktober
2 oktober
9 oktober
11 oktober
12 oktober

Start muzieklessen na schooltijd
Excursie Oriëntalis groep 5 t/m 8
Kinderpostzegels groep 7 en 8
Oudergesprekken
Start thema kinderboekenweek
MR vergadering
14.00 uur: boekenmarkt
Studiedag – alle kinderen vrij
15 t/m 19 oktober: Herfstvakantie

22 oktober
24 oktober
7 november
14 november
14 november
15 november
16 november
21 november
28 november

Opening thema wereldoriëntatie
8.15 uur: Luizencontrole
Dankdag
Badmintontoernooi groep 7
LWOO testen groep 8 (enkele leerlingen)
19.30 uur; Info-avond schoolontwikkeling
Lootjes trekken groep 5 t/m 8
GEEN scholenmarkt op het HPC te Zetten
WEL scholenmarkt op het HPC te Zetten

Oproep:
enthousiaste ouders gezocht voor de oudercommissie Wereldoriëntatie
Sinds dit schooljaar werken we met thema onderwijs, op dit moment is dat Religies.
Een oudercommissie zorgt voor de aankleding van de school en denkt mee over excursies en gastsprekers.
Twee keer per jaar is er ook een tentoonstelling waarbij de knutselwerken van de kinderen
te zien zijn.
We zoeken voor deze commissie per direct een aantal ouders ter versterking.
Meer informatie en/of aanmelden via Krijn, Marinka, Neline of Evelien
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Kinderboekenweek
De 64ste editie van de Kinderboekenweek vindt plaats van 3 t/m 14 oktober 2018. Het thema van de Kinderboekenweek
2018 is ‘Vriendschap’ en het motto is ‘Kom erbij!’ De kinderen zullen dinsdag 2 oktober de Kinderboekenweek openen in de
hal. De week erna zullen er verschillende activiteiten plaatsvinden rondom dit thema.
Boekenmarkt
Vorig jaar was de boekenmarkt een groot succes en ook dit jaar zal hij weer plaatsvinden. Donderdag 11 oktober van 14.00 –
14.30 uur is er de mogelijkheid om boeken te verkopen in de hal. Kinderen kunnen zich tot dinsdag 9 oktober opgeven bij de
eigen leerkracht.
Voorlezen
Graag nodigen wij ouders, opa’s en oma’s uit om, tijdens de
Kinderboekenweek, te komen voorlezen in de klas van uw
(klein)kind. Opgeven kan bij de leerkracht van uw (klein)kind.

EU schoolfruit
Ook dit schooljaar hebben wij onze school opnieuw opgegeven voor het EU-schoolfruit.
Gedurende 20 weken na de herfstvakantie zullen alle kinderen 2x per week groente of fruit op woensdag en donderdag
krijgen. Eind februari geven wij de smaaklessen in groep 1 t/m 8 en sluiten we af met een schoollunch.
Voor de ouders van groep 6 en 7:
Effectmeting EU-Schoolfruit 2018-2019
Dit jaar doen wij ook mee met de effectmeting, bestaande uit een vragenlijst over eten voor de
leerlingen van groep 6 en 7. De vragenlijst wordt drie keer afgenomen bij dezelfde leerlingen,
verspreid over één jaar. Onderzoekers van Wageningen Universiteit komen naar school om te
helpen met het afnemen van de vragenlijst.
Wat te meten?
Er wordt gekeken in hoeverre de beschikbaarheid van groente en fruit (EU-Schoolfruit) en
voedseleducatie (Smaaklessen) ervoor zorgen dat kinderen meer weten over groente en fruit.
Informatiebrief
Alle ouders van groep 6 en 7 ontvangen binnenkort een informatiebrief over deze effectmeting, waarbij ook een
bezwaarformulier wordt toegevoegd met antwoordenvelop. Ouders die bezwaar hebben tegen deelname van hun kind
kunnen dit bezwaarformulier invullen en retour sturen naar Wageningen Universiteit.
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Klassenouders
Wat fijn dat er voor iedere groep 1 of 2 klassenouders zijn gevonden!
Een klassenouder is de belangrijkste schakel tussen een leerkracht en de ouders/verzorgers van de kinderen in een klas. Het
gaat vooral om organisatorische zaken waarbij een klassenouder de leerkracht ondersteunt of ondersteuning organiseert.
De volgende ouders zijn voor dit schooljaar onze klassenouders:
Groep 1/2:
Groep 3/4:
Groep 4/5:
Groep 6:
Groep 7:
Groep 8:

Miranda Klos en Linda Farell
Ingrid Verhaaf en Diana Staal
Simone Wouters en Mira van Grinsven
Anja Vermeer en Daphne Wouters
Diana Hoogakker
Ria Verwoert

We wensen jullie veel succes en plezier met het organiseren en regelen van activiteiten en ondersteuning.

Onze 7 verwachtingen voor en van ouders
Op onze school spelen, leren en werken we samen. We vinden het belangrijk dat iedereen zich prettig voelt op onze school
en dat we elkaar, de school en de spullen respecteren. We hanteren hierbij een aantal belangrijke regels voor kinderen,
afspraken voor het team en verwachtingen voor en van ouders. Wanneer je merkt dat iemand de regel of afspraak even is
vergeten mag je elkaar daar best op aanspreken – en ook dat doen we met respect voor elkaar. Zo houden we het fijn en
veilig op school.
We werken samen aan de ontwikkeling en toekomst van uw kind.
Om deze samenwerking te bevorderen hebben wij de volgende verwachtingen van ouders:
• We geven het goede voorbeeld en houden ons aan de regels en afspraken die voor onze kinderen gelden.
• We beginnen op tijd; ’s morgens om 8.30 uur.
• Bijzonderheden meldt u tijdig bij de leerkracht. Bij afwezigheid graag vóór 8.15 uur bellen.
• Bij de inloop nemen wij graag de tijd voor uw kind. Buiten de lestijd kunt u altijd even bij ons aankloppen of een afspraak
met ons maken.
• Voor een gesprek of vraag kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind. Daarnaast kunt u terecht bij de bouwcoördinator,
intern begeleider en de schoolleider.
• We verwachten een optimale samenwerking, met een respectvolle houding.
• U bent onze ambassadeur: Vertel trots over onze school.
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Startactiviteit
Vrijdag 7 september was de startactiviteit van dit schooljaar. Teamleden waren samen verkleed met kinderen uit groep 8 als
vos. Zij hadden zich verspreid door een gedeelte van het dorp. De kinderen hebben samen met hun ouders, verzorgers en/of
opa’s en oma’s gezocht naar de vossen. Bij iedere vos kregen zij letters en die letters waren uiteindelijk een zin.
Het was het een geslaagde avond en de opkomst was hoog.
Wij willen graag de ouders van de oudercommissie bedanken voor de goede organisatie!

Gezocht:
Voor het thema wereldoriëntatie zijn wij op zoek naar oude, mooie
maar vooral goede koffers. Heeft u thuis een koffer zoals op de foto en gebruikt u die niet
meer? Geef hem dan gerust mee naar school. U kunt de koffer inleveren bij meester Krijn
of juf Neline.

Hiep Hiep Hoera!
17 september
22 september
23 september
23 september
24 september
25 September
1 oktober
2 oktober
4 oktober
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Mewael Haile Gebremichael
Iris Staal
Freddy Richardson
Mees Wouters
Yaell Schoobaar
Lilly van Deyzen
Wessel van den Berg
Kelyann Liebers
Boris van Ingen
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11 jaar
7 jaar
11 jaar
7 jaar
8 jaar
5 jaar
7 jaar
8 jaar
6 jaar

Vervanging
U zult het vast wel gehoord hebben; het basisonderwijs kampt met een tekort aan personeel. We hebben o.a. hiervoor
aandacht gevraagd door een aantal dagen te staken. Inmiddels is ook bij ons op De Hien helaas het tekort aan personeel te
merken. Deze week hadden we geen vervanging voor een zieke leerkracht in groep 6. Onze invalpool is nu al leeg…
Indien er geen vervanging voor een afwezige leerkracht beschikbaar is, dan handelen wij volgens ons protocol ‘voorkoming
lesuitval’. U vindt dit protocol als bijlage bij deze Hienwijzer en op onze website.
In hoofdstuk 2 en 3 staat beschreven wat de maatregelen zijn als er geen invaller beschikbaar is:
2. Inzetten van inval-leerkrachten
Als een leerkracht ziek is, dan probeert de schoolleiding als eerst een invalleerkracht te vinden.
Hier zijn 2 mogelijkheden voor:
Mogelijkheden inzetten van inval-leerkrachten:
- Bij ziekte van een leerkracht kan de school een invaller boeken via IPPON personeelsdiensten.
- Inzetten van een leerkracht vanuit het vaste personeelsbestand door compensatieverlof, taakrealisatie of andere
taakuren (laten uitbetalen of ruilen/intern schuiven) in overleg.
3.1: Het verdelen van de groep over andere groepen
Als er geen invalleerkracht beschikbaar is, dan kan de schoolleiding ervoor kiezen om de groep op te delen over de
andere groepen.
De schoolleiding draagt er zorg voor dat jaarlijks met het team wordt vastgesteld hoe groepen binnen de school worden
verdeeld in geval van ziekte waarbij geen vervanging voorhanden is. Ook zorgen de leerkrachten ervoor dat voor het
weekend de weektaak voor de nieuwe week klaarligt, zodat elke groep op maandag in ieder geval een weektaak heeft.
Elke groep volgt gewoon zijn eigen dagprogramma, de toegevoegde kinderen passen zich zoveel mogelijk aan dat
programma aan. (gym, zelfstandig werken, wereldoriëntatie etc.).
Het verdelen van een groep gebeurt alleen als er maar 1 vaste leerkracht van die dag afwezig is. Als er 2 of meer vaste
leerkrachten (d.w.z.. een leerkrachten die in de formatie staan) die dag afwezig zijn, wordt een groep niet verdeeld.
Dit geeft te veel onrust voor de kinderen van de andere groepen, er moeten te veel kinderen verdeeld worden en de
belasting voor de leerkracht wordt te hoog.
3.2: Vrij geven
Als bovengenoemde oplossingen niet toereikend zijn, dan kan de schoolleiding beslissen om de groep vrij te geven.
Onderstaande punten worden daarbij gevolgd:
- Er wordt geen vrij gegeven op de eerste dag van de vervangingsproblematiek. Dit omdat dan de ouders niet in de
gelegenheid zijn geweest om een adequate oplossing te vinden. Ouders worden dus tenminste de dag van tevoren op de
hoogte gebracht van het vrijaf geven. Wanneer er uiteindelijk vrij moet worden gegeven geldt dit in principe voor 1 dag. Is
er na die dag nog geen oplossing, dan komt een andere groep in aanmerking om naar huis te worden gestuurd.
-Indien een dag van tevoren duidelijk is dat er vrij moet worden gegeven, dan krijgen de kinderen via school een brief
mee naar huis en wordt deze brief via het emailprogramma van Parnassys naar de ouders/verzorgers gemaild.
- De klassenouder wordt geïnformeerd door de schoolleiding en gevraagd om de andere ouders per telefoon of app te
informeren.
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